اگر مورد مثبت کووید ۱۹-در مدرسه فرزند من پیدا شود چه اتفاقی میافتد؟
هنگامی که یک مورد مثبت کووید ۱۹-در مدرسه منطقه ما تأیید شود ،مسئول بهداشت محلی ما« ،اداره بهداشت ونکوور کوستال»
( )VCHبر تمام فرایند نظارت میکند .آنها هر مورد را بررسی میکنند و رهگیری افراد در تماس را انجام میدهند تا تعیین کنند که
چه کسانی ،در صورت وجود ،در تماس نزدیک بوده اند VCH .مستقیما ً با هر شخصی که ممکن است در معرض بیماری قرار گرفته
باشد تماس میگیرد و توصیه ها و حمایتهای الزم را ارائه میدهد (یعنی نظارت بر خود ،قرنطینه خود یا آزمایش کووید).
فرایند اطالعرسانی اداره بهداشت ونکوور کوستال در وبسایت آن موجود است :در معرض قرارگیری در مدارس
فقط مسئولین بهداشت میتوانند تعیین کنند که چه کسی در تماس نزدیک بوده است.
در صورت وجود مورد مثبت در یک مدرسه ،این اقدامات انجام میشود:

دانش آموز ،کارکنان یا فرد دیگری که در مدرسه بوده است به
عنوان مورد کووید ۱۹-تأیید شده است

با مورد تأیید شده توسط اداره بهداشت عمومی مصاحبه میشود تا نحوه
ابتال و افراد در تماس نزدیک در دوره ابتال مشخص شوند

اگر مورد تأیید شده در زمان حضور در مدرسه مبتال بوده باشد یا
مشخص شود که در مدرسه مبتال شده است ،اداره بهداشت عمومی به
مدیر اطالع میدهد و:

هماهنگی با مدرسه /ناحیه انجام میشود تا طرح
تماس اجرا شود ،از جمله افرادی که باید با آنها تماس
گرفته شود و چگونگی و زمان آن

در صورتی که کارکنان ،والدین و
کودکان در معرض احتمالی قرار گرفته
باشند به آنها اطالع داده خواهد شد

به سایر کارکنان ،والدین و
کودکانی که احتماالً در معرض
قرار نداشته اند در صورت
صالحدید مسئول پزشکی مدرسه
اطالع داده خواهد شد

مشخص میشود که آیا شخصی در تماس
نزدیک بوده است یا خیر

از موارد تأیید شده تماس نزدیک خواسته میشود
تا به مدت  ۱۴روز از آخرین قرارگیری در
معرض خود را قرنطینه کنند

اگر عالئم پیشرفت
کرد ،آزمایش بدهید

اگر عالئم پیشرفت
نکرد ،پس از دوره
خودقرنطینگی به
مدرسه برگردید

اگر مورد تأیید شده در زمان حضور
در مدرسه مبتال نبوده باشد ،با مدرسه
تماس گرفته نخواهد شد.

فهرست کالس ،گروه های یادگیری
و اتوبوس درخواست میشود

در صورت وجود یک مورد مثبت در مدرسه زمانبندی چگونه خواهد بود؟
هر تست مثبت کووید ۱۹-توسط مسئول اداره بهداشت ،که برای ما توسط اداره بهداشت ونکوور کوستال انجام
میشود ،پیگیری میشود .آنها با نهایت سرعت ممکن تالش میکنند تا تمام افراد در تماس نزدیک در دوره ابتال را
شناسایی کنند .این فرایند تحت کنترل کامل مسئول اداره بهداشت است.
چرا استفاده از ماسک را در کالسها اجباری نمیکنید؟
دستورکار استفاده از ماسک در مدرسه توسط وزارت آموزش ،مسئول بهداشت همگانی و مرکز کنترل بیماریهای
بیسی صادر میشود .این دستورکار در سراسر بیسی یکسان است .شما میتوانید آن را در اینجا مشاهده کنید:
بازگشت به مدرسه .هیچ امکانی برای حذف یا اضافه موردی به این دستورکار استانی وجود ندارد .دستورکار
وزارت براساس توصیه های مسئول بهداشت استانی است.
آیا بازگشت فرزند من به کالس ایمن است؟
بله .حضور فرزند شما در کالس ایمن است .اگر تماس تلفنی یا نامه ای از مقامات بهداشت عمومی دریافت
نکردید ،لطفا ً به مدرسه رفتن ادامه بدهید و با استفاده از چک لیست سالمت روزانه مراقب عالئم مشابه کووید۱۹-
براساس خط مشی مدرسه ما باشید.
آیا برنامه درسی یا کالسی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟
خیر .مدرسه ما به اندازه کافی کارمند دارد تا از استمرار آموزش اطمینان حاصل شود.
شما برای حصول اطمینان از ایمنی فرزند من چه کار میکنید؟
مدرسه و ناحیه ما از راهنمای ارائه شده توسط مقامات بهداشت عمومی مطابق دستورکار سالمت و ایمنی ناحیه ما
پیروی میکند ،و ما به همکاری با مقامات بهداشت عمومی ادامه میدهیم تا دریابیم که آیا نیاز به اقدامات ضروری
دیگری وجود دارد یا خیر.
برنامه های سالمت و ایمنی ما در وبسایت ناحیه ( )www.westvancouverschools.caوجود دارد .این برنامه
شامل جزئیاتی در مورد چگونگی کاهش تعامالت شخصی و نزدیک دانش آموزان و کارکنان در طول روز از
طریق تعیین گروه/دسته یادگیری و فاصله گذاری فیزیکی میباشد .برنامه ها همچنین شامل یک طرح تمیزکاری و
ضدعفونی سختگیرانه است که شامل این موارد میشود:

•
•

تمیز و ضدعفونی کردن کلی محیط مدرسه حداقل یک نوبت در هر  ۲۴ساعت؛
تمیز و ضدعفونی کردن سطوحی که اغلب لمس میشود حداقل دو نوبت در هر  ۲۴ساعت.

من نگران ایمنی فرزند خود هستم .آیا آموزش حضوری تنها گزینه من است؟
وزارت آموزش به ما مأموریت داده است که آموزش در کالس را برای دانش آموزان در این پاییز به حداکثر
برسانیم .برای اکثر خانواده ها هم این مسئله بسیار مطلوب است .برخی خانواده ها انتخاب کردند که به طور
تدریجی طی یک دوره گذار موقت ( )K-9برگردند .از آنجا که سال تحصیلی در جریان است ،این گزینه دیگر
مطرح نیست .سایر گزینه ها شامل «آموزش در منزل» (که مستقل از ناحیه آموزش و پرورش است) یا دوره های
«آموزش توزیعی» ( )DLدر مناطق دیگری موجود میباشد .ونکوور ،نورث ونکوور ،برنابی این گزینه ها را
دارند.
آیا میتوانید جزئیات بیشتری در مورد این وضعیت ارائه دهید؟ چرا توضیح بیشتری داده نمیشود؟
ما متعهد به روابط باز و شفاف با والدین مدرسه هستیم .ناحیه ما موارد قرار گرفتن در معرض کووید ۱۹-در
مدرسه ما را به والدین اطالع میدهد تا اعتماد و اطمینان به برنامه بازگشت به مدرسه ما را به وجود بیاورد .به
منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق حریم شخصی ،ما جزئیات بیشتری ارائه نخواهیم کرد.

